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Høring - Ny forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for 
eldre, for personer med funksjonshemming og ungdom  
 
Ungdom skal gis mulighet til medbestemmelse og påvirkning i kommunale- og 
fylkeskommunale saker. Ungdomsråd skal bidra til å øke unges samfunnsengasjement og gi 
ungdom trening i medvirkning gjennom demokratiske kanaler. 
 
Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i 
annen norsk lovgivning.  
 
I Hedmark har vi på fylkesnivå Ungdommens Fylkesting (UFT) med to representanter fra hver 
av de 22 kommunene pluss til sammen fire varaer.  
 
Ungdommens fylkesting ble opprettet av fylkestinget i Hedmark i 1998, og fungerer som et 
rådgivende organ. Vi blir hørt i saker, kan løfte egne saker til fylkestinget og representanter fra 
oss innleder på møtene i fylkestinget. 
 
UFT Hedmark har tidligere gitt innspill til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet der vi 
har vært tydelig på at ungdomsråd må lovfestes for å sikre at ungdom gis innflytelse (UFT-sak 
16/11000-1). 
UFT er derfor glade for endringen i kommuneloven og forskrift slik at ungdomsinvolvering og 
medvirkningen blir mer formalisert enn det har vært tidligere.  
 



Ungdommens Fylkesting Hedmark har arbeidet med høringsdokumentet, og har følgende 
innspill og kommentarer:  
 
Representasjon og valg  
Vi mener at representantene som blir valgt inn skal representere noe, en skole, 
organisasjon eller gruppe. Det er viktig at det er engasjert ungdom som blir valgt inn.  
Vi mener også at det skal stå i forskriften om viktigheten av inkludering. Det er viktig at 
det står i forskriften om viktigheten av inkludering av de ulike ungdomsgruppene.  
 
Vi mener at det er viktig at organisering blir nevnt i den nye kommuneloven. Det er viktig 
at det står tydelig i loven at ungdomsrådene skal ha vedtekter som de skal forholde seg 
til.  
Det skilles ikke på valg til kommune eller fylke i forskriften. Det bør tydeliggjøres at det er 
kommunene som innstiller på hvem som skal representere kommunene på fylkesnivå. Vi 
mener også at det er ungdommenes selv via ungdomsrådet/medvirkningsorgan som skal 
innstille representantene.  
Det bør være krav om at begge kjønn er representert.  
 
Tale- og forslagsrett 
Tale – og forslagsrett i kommunestyrene er også veldig viktig. Den nye kommuneloven er 
til for å sikre påvirkning for ungdom, men hvis vi ikke får uttale oss i de aktuelle foraene 
mister vi den muligheten som loven krever.  
 
Delegert vedtaksmyndighet  
UFT Hedmark har i dag delegert vedtaksmyndighet for midler til barne- og 
ungdomsarrangementet for og av ungdom. Potten er på 114 000 kroner. Fordelingen 
gjøres en grundig saksbehandling av UFT og etter kjente retningslinjer.  
 
Dette gir ungdomsråd en unik mulighet til å være med å påvirke og bidra til utvikling i sin 
kommune/fylke samtidig som vi lærer om prosessen fram til vedtak. En endring der 
kommunestyre/fylkesting skal gjøre det endelige vedtaket etter innstilling fra 
ungdomsråd vil gjøre arbeidet mer byråkratisk og omstendelig.  
 
Vi mener derfor at ungdomsråd kan få delegert mulighet via årsbudsjett til enkelte midler 
som skal gå til arrangement og aktiviteter for og av ungdom. Da har man lagt opp til god 
medvirkning.  
 
Koordinator og sekretariat 
Vi mener at rollen med å følge opp ungdomsråd er en større rolle enn kun sekretær som 
kanskje gjelder mer for de to andre rådene. UFT Hedmark velger konsekvent å kalle 
rollen for koordinator for dermed å tydeliggjøre oppgavene som skal følges opp.  
 



Koordinatorrollen er ekstrem viktig for ungdomsrådene. En god koordinator er essensielt 
for at et ungdomsråd skal fungere godt. I forslaget står det ingenting om en koordinator-
rollen. Vi mener at forskriften bør tydeliggjøre og spesifisere hva som krevers av 
koordinatoren.  
 
Vi mener også at ungdomsråd som kun møtes en gang i året ikke vil kunne bli et godt 
medvirkningsorgan for kommune og fylket. Det bør derfor et krav om regelmessige 
møter.  
 
Vårt forslag er:   

 En engasjert koordinator. 
 En som samarbeider med ungdommene og som ikke legger meninger i 

munnen til ungdommene. 
 Hjelper ungdommene å holde seg oppdatert på innkommende saker som 

angår dem. 
 Koordinatoren skal passe på slik at ungdommene blir hørt.  
 Møteforberedelser, koordinering og oppfølging. 
 Skolering 
 Lage og følge opp årshjul. 
 Minst 50% stilling. 

 
 

Økonomi 
Departement legger til grunn i sin forskrift at rådene skal gis tilstrekkelig sekretariatshjelp. Det 
legges også opp til at alle tre rådene skal ha felles regler og forskrift. Det har blant annet 
innvirkning på godtgjørelse for UFT Hedmark. Dette igjen påvirker budsjett og prioriteringene. 
Vi har ikke møte godtgjørelse i dag, og en endring som likestiller de tre rådene vil påvirke 
dette. Har departementet igjennom hvordan dette vil slå ut for kommuner og fylker? 
 
Det argumenteres også i høringsutkastet med at de fleste kommuner og fylker i dag har 
ungdomsråd slik at det ikke vil betyr noen økte utgifter. Dette mener vi er feil fordi mange har 
ungdomsråd «på papiret», men de følges ikke opp og fungere ikke. En lovfesting vil dermed 
betyr noe for økonomien som departement bør følge opp. Både på kordnmer5side, men også 
når det gjelder godtgjøring.  
 
Vurdering 
 
UFT Hedmark er glad for en lovfesting av ungdomsråd og støtter forslag til formål i forskriften 
at den skal sikre bred, åpen og tilgjengelig medvirkning for ungdom gjennom ungdomsråd i 
saker som angår ungdom».  
 
 

 Vi mener det er viktig at det er engasjert ungdom som blir valgt inn.  



 Vi mener at ungdomsråd må få delegert vedtaksmyndighet. 
 Vi mener at forskriften må sikre tale- og forslagsrett i aktuelle fora.  
 Vi mener at koordinatorrollen må tydeliggjøres i forskrift for å sikre at ungdomsråd 

faktisk fungerer.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
 
Ungdommens fylkesting 
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